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Actualiteiten 

Ingekomen aanvragen en meldingen 
Waar? Betreft: 

Tubbergen centrum Glasrijk Tubbergen 1 t/m 5 oktober 2014 
   
 
De stukken kunnen worden ingezien in  het gemeentehuis. Zolang er nog geen beslissing is 
genomen, kunnen belanghebbenden hun zienswijze naar voren brengen bij het gemeente-
bestuur. Nadere informatie vindt u in de rubriek “Inspraak, zienswijzen, bezwaar en beroep”, 
onderdeel A. 
 

Verleende vergunningen en ontheffingen 
Waar? Betreft: Verzonden: 

Manderveen Manderveenseweg (na-
bij Veendijk) 

Jabafeest op 30 augustus 2014 04-08-2014 

Manderveen Manderveenseweg (na-
bij Veendijk) 

ontheffing voor het schenken van 
zwak-alcoholhoudende drank tij-
dens het Jabafeest op 30 augustus 
2014 

04-08-2014 

Tubbergen Grotestraat-
Almeloseweg 

Preuf Tubbig op 7 september 2014 04-08-2014 

Tubbergen Grotestraat-
Almeloseweg 

ontheffing voor het schenken van 
zwak-alcoholhoudende drank tij-
dens Preuf Tubbig op 7 september 
2014 

04-08-2014 

 
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken bij het gemeentebestuur. Dat kan gedurende 6 
weken na de verzending aan de aanvrager. Nadere informatie vindt u in de rubriek “Inspraak, 
zienswijzen, bezwaar en beroep”, onderdelen A, D en G. 
 

Ontwerpbesluiten, uitgebreide voorbereidingsprocedure (afde-
ling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht) 
Onderstaande ontwerpbesluiten liggen met de bijbehorende stukken, gedurende 6 weken ter 
inzage in  het gemeentehuis: 
Waar?  Betreft: 

Geesteren Vinckenweg 12 aanvraag drank en horecavergunning voor Tennis-
vereniging De Bekkelweide (Terras en kantine) 

Geesteren Geesterseveldweg 11 aanvraag drank en horecavergunning voor Kloot-
schietersvereniging De Huier (kantine) 

 
De termijn van terinzagelegging van 6 weken gaat in op de dag na de datum van deze publica-
tie. Tijdens die termijn kan iedereen mondeling of schriftelijk een zienswijze naar voren bren-
gen bij het gemeentebestuur. Nadere informatie vindt u in de rubriek “Inspraak, zienswijzen, 
bezwaar en beroep”, onderdelen A en C. 
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Verkeersmaatregelen 
Burgemeester en wethouders hebben besloten om de navolgende verkeersmaatregel te ne-
men: 
Waar? Wat?  

Tubbergen het instellen van een geslotenverklaring voor vrachtauto’s op de volgende 
wegen: Van der Veenstraat, Pleystraat, Beunestraat, E. van Weemselstraat, 
Barendszenstraat, Bussenmakersstraat en Ten Polstraat. Van de maatregel 
worden uitgezonderd vrachtauto’s ten behoeve van aanwonenden en exploi-
tatie van aanliggende percelen. 

 
Als in verband met de verkeersmaatregel een verkeersbesluit moest worden genomen, is dat 
verkeersbesluit inmiddels bekendgemaakt in de Staatscourant. De Staatscourant wordt elek-
tronisch gepubliceerd op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/staatscourant.  
Belanghebbenden kunnen gedurende 6 weken na de datum van publicatie in de Staatscourant 
bezwaar maken tegen een verkeersbesluit bij het gemeentebestuur. Nadere informatie vindt u 
in de rubriek “Inspraak, zienswijzen, bezwaar en beroep”, onderdelen A, D en G. 
 

Verloren en gevonden voorwerpen 
Verloren: portemonnee 
 mobiele telefoon 
 2 x een bril  
Gevonden:  een ring 
 

Voornemen uitschrijving uit de basisregistratie personen  
Uit onderzoek is naar voren gekomen dat niet meer woonachtig is op het adres waar hij/zij in 
de basisregistratie personen is geregistreerd: 
Voorletter(s) en naam Geboren Adres van registratie Uitschrijving per: 

H.W.J. Vaanholt 18-06-1959 Denekamperweg 204a, Vasse 05-08-2014 
 E. Mossel 04-06-1972 Grotestraat 43a, Tubbergen 20-06-2014 
 H.G. Wolf 03-06-1971 De Dijnsel 9, Albergen 20-06-2014 
 
Burgemeester en wethouders zijn daarom voornemens om betrokkene(n) op grond van artikel 
2.22 van de Wet basisregistratie personen uit de basisregistratie personen uit te schrijven als 
zijnde “vertrokken uit Nederland”. Dit kan ook gevolgen hebben voor het recht op overheids-
voorzieningen die afhankelijk zijn van de inschrijving in de basisregistratie.  
Belanghebbenden kunnen met betrekking tot dit voornemen hun zienswijze indienen bij bur-
gemeester en wethouders. Dat kan schriftelijk of mondeling via het Klant Contact Centrum op 
het gemeentehuis gedurende vier weken na deze publicatie. 
 

Omgeving en milieu  
 

Omgevingsvergunningen; ingekomen aanvragen, reguliere 
voorbereidingsprocedure 
Sommige omgevingsvergunningen moeten worden voorbereid met de reguliere voorberei-
dingsprocedure. Voor de afhandeling van andere omgevingsvergunningen is wettelijk een 
uitgebreide voorbereidingsprocedure voorgeschreven. Op een aanvraag waarvoor de regu-
liere voorbereidingsprocedure geldt, moet in principe binnen 8 weken na ontvangst worden 
beslist. Bij de gemeente is binnengekomen een aanvraag – reguliere procedure - voor: 
Plaats  Project Ingekomen: 

Albergen Stamshoekweg 9 uitbreiden en vernieuwen van een wo-
ning 

24-06-2014 

Fleringen Haarlefertsweg 51 bouwen machine/werktuigenberging en 
het milieuneutraal veranderen 

24-07-2014 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/staatscourant
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Geesteren Lutkeberg 47 herbouwen van een bedrijfshal 18-07-2014 
Reutum Reutummerweg 65 

ZH16 
bouwen van een carport/overkapping 24-07-2014 

Reutum Reutummerweg 69 kappen van dennen, elzen en berken 23-07-2014 
Tubbergen Monnikenbraakweg 11 verbouwen van een woning 03-07-2014 
 
Deze kennisgeving is alleen informatief.  
 

Omgevingsvergunningen; afgegeven beschikkingen, reguliere 
voorbereidingsprocedure 
Plaats  Project Verzonden: 

Albergen Ringoven 20 t/m 42   bouwen van een woongebouw  
(11 woningen) 

31-07-2014 

 
De gevraagde vergunning is verleend en is inmiddels toegezonden aan de aanvrager. Be-
langhebbenden kunnen gedurende 6 weken na de datum van die toezending schriftelijk be-
zwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. Nadere informatie vindt u in 
de rubriek “Inspraak, zienswijzen, bezwaar en beroep”, onderdelen A, D en G. 
 
Een vergunning die uitsluitend of mede betrekking heeft op 

 het uitvoeren van een vergunningplichtig werk of van vergunningplichtige werkzaamheden,  

 slopen in een beschermd stads- of dorpsgezicht,  

 slopen op grond van de bouwverordening,  

 slopen, verstoren, verplaatsen, herstellen of (laten) gebruiken van een monument op een 
wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht en/of  

 vellen of doen vellen van houtopstand,  
treedt niet eerder in werking dan op de dag na afloop van de termijn voor het indienen van 
een bezwaarschrift. De vergunninghouder kan de voorzieningenrechter echter verzoeken om 
de schorsende werking op te heffen. Zie hiervoor rubriek “Inspraak, zienswijzen, bezwaar en 
beroep”, onderdeel G.  
 
 

Inspraak, zienswijzen, bezwaar en beroep 
 
Contactgegevens: 
Gemeentehuis Raadhuisplein 1, 7651 CV Tubbergen / Postbus 30, 7650 AA Tubbergen.  
Tel: 0546-628000 Fax: 0546-628111 E-mail: gemeente@tubbergen.nl 
 
 
A. Ter inzagelegging 
Aanvragen, ontwerpbeleidsnota’s, (voor)ontwerpbesluiten en besluiten liggen ter inzage in  het 
gemeentehuis. Ook alle bijbehorende stukken liggen hier ter inzage. Tegen betaling van de 
kosten kunnen kopieën hiervan verkregen worden. U kunt in  het gemeentehuis ook een toe-
lichting op de stukken krijgen. Het verdient aanbeveling om hiervoor eerst telefonisch een 
afspraak te maken. 
 
B. Inspraak bij de voorbereiding van beleid of van andere besluiten 
Bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid of van andere gemeentelijke besluiten kan het 
gemeentebestuur een inspraakprocedure volgen. Een aanvraag, een ontwerp of een vooront-
werpbesluit wordt dan een bepaalde tijd ter inzage gelegd. Tijdens die inzagetermijn kunt u 
schriftelijk of mondeling uw zienswijze  naar voren brengen. Als u mondeling uw zienswijze 
naar voren wilt brengen, verdient het aanbeveling om eerst telefonisch een afspraak te ma-
ken. 
 



 
 

 
Gemeenteblad Tubbergen 2014, nr. 50 - week 33. Uitgifte: 12-08-2014 5/6 

C. Zienswijze met betrekking tot ontwerpbesluiten, die worden voorbereid met de “uit-
gebreide openbare voorbereidingsprocedure” 

Bij besluiten die worden voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure bedoeld in 
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt eerst een ontwerpbesluit ter inzage 
gelegd. Met betrekking tot dit ontwerpbesluit kunnen tijdens de inzagetermijn van 6 weken 
mondeling of schriftelijk zienswijzen naar voren worden gebracht . Wie nalaat om tijdig een 
zienswijze naar voren te brengen, kan later niet in beroep gaan als het besluit is genomen. Als 
u mondeling een zienswijze naar voren wilt brengen, verdient het aanbeveling om eerst tele-
fonisch een afspraak te maken. 
 
D. Bezwaar gedurende 6 weken tegen een reeds vastgesteld besluit 
Vanaf de dag nadat een besluit is verzonden aan de geadresseerde of op andere wijze is 
bekendgemaakt, kunnen belanghebbenden doorgaans gedurende 6 weken tegen een besluit 
bezwaar maken bij het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur beslist zelf op het 
bezwaarschrift. Maar het wordt daarbij geadviseerd door een onafhankelijke 
bezwaarschriftencommissie. Tegen de beslissing op het bezwaarschrift kan vervolgens nog 
weer beroep worden ingesteld bij de bestuursrechter. Ook kan het zijn dat bezwaarmakers en 
overige betrokkenen worden gebeld voor een informeel gesprek om te bezien of het geschil 
op een andere wijze kan worden opgelost.  
 
Een bezwaarschrift kan per post, per fax of per e-mail worden ingediend. Indiening per e-mail 
is alleen mogelijk door verzending naar het algemene e-mailadres van de gemeente. Als u 
een bezwaarschrift per e-mail indient, vermeld dan ook uw gewone postadres.  
 
E. Beroep bij  de bestuursrechter gedurende 6 weken tegen een besluit op een be-

zwaarschrift 
Tegen een beslissing op een bezwaarschrift kan bij de bestuursrechter beroep worden inge-
steld door belanghebbenden die 

 eerder een bezwaarschrift hebben ingediend tegen het oorspronkelijke besluit; 

 er niets aan konden doen dat zij niet eerder bezwaar hebben gemaakt; 

 het er niet mee eens zijn als het oorspronkelijke besluit is herroepen of gewijzigd bij de 
beslissing op het bezwaarschrift. 

Welke bestuursrechter bevoegd is, wordt steeds vermeld bij het besluit. Doorgaans is de be-
stuursrechter van de Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle bevoegd. Een 
beroepschrift moet worden ingediend binnen 6 weken. Deze termijn van 6 weken gaat lopen 
met ingang van de dag nadat de beslissing op het bezwaarschrift is bekendgemaakt. Voor de 
behandeling van het beroep is griffierecht verschuldigd. Voor de mogelijkheid om digitaal be-
roep in te stellen bij de rechtbank kunt u kijken op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
 
F. Beroep bij  de bestuursrechter gedurende 6 weken tegen een besluit dat is voorbe-

reid met de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure 
Tegen een besluit dat is genomen na toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure 
bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, kan bij de bestuursrechter beroep 
worden ingesteld door belanghebbenden die: 

 eerder een zienswijze hebben ingediend met betrekking tot het ontwerpbesluit; 

 er niets aan konden doen dat zij niet eerder zienswijzen hebben ingebracht; 

 het niet eens zijn met eventuele wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit. 
Welke bestuursrechter bevoegd is, wordt steeds vermeld bij het besluit. Doorgaans is de be-
stuursrechter van de Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle bevoegd. Een 
beroepschrift moet worden ingediend binnen 6 weken. Deze termijn van 6 weken gaat lopen 
met ingang van de dag nadat een besluit ter inzage is gelegd. Voor de behandeling van het 
beroep is griffierecht verschuldigd. Voor de mogelijkheid om digitaal beroep in te stellen kunt u 
kijken op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
 
G. Voorlopige voorziening 
Meestal treedt een besluit door bekendmaking in werking. Wie bezwaar of beroep heeft inge-
steld en de beslissing op bezwaar of de uitspraak van de rechter niet kan afwachten vanwege 
dringende redenen kan aan de bevoegde rechter vragen om het besluit te schorsen of om een 
andere voorlopige maatregel te treffen. Maar soms is het ook mogelijk om tijdelijke afspraken 
te maken zonder bemoeienis van de rechter. U kunt dit desgewenst bespreken met de behan-

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
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delend ambtenaar. Eventuele andere belanghebbenden moeten dan wel met die tijdelijke 
afspraken kunnen instemmen. 
Ook het omgekeerde kan zich voordoen. De wet bepaalt dat sommige besluiten niet meteen in 
werking treden maar pas nadat op een bezwaar- of beroepschrift is beslist. In die gevallen kan 
een belanghebbende vragen aan de bevoegde rechter om die schorsende werking op te hef-
fen. 
Doorgaans is de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel te Zwolle bevoegd. Voor 
de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voor 
de mogelijkheid om digitaal een voorlopige voorziening aan te vragen kunt u kijken op 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit gemeenteblad is uitgegeven door 
burgemeester en wethouders van Tubbergen 
de secretaris, de burgemeester, 

 

 
drs. ing. G.B.J. Mensink mr. M. K.M. Stegers 
 

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
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